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Про внесення змін до
розпорядження голови районної
державної адміністрації від
9 серпня 2007 року № 458
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у
зв'язку з кадровими змінами:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від
9 серпня 2007 року № 458 "Про створення комісії з питань сприяння погашенню
заборгованості за енергоносії, надання дієвої допомоги та забезпечення контролю за
виконанням заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до
роботи в осінньо-зимовий період", виклавши додаток до нього в новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 30.01.2013 року № ЗО.

М.М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 9 серпня 2007 р. № 458
(в редакції розпорядження
голови райдержадміністрації
« 7 » серпня 2014 №279 )

Склад
комісії з питань сприяння погашенню заборгованості за енергоносії, надання
дієвої допомоги та забезпечення контролю за виконанням заходів з підготовки
об'єктів житлово-комунального господарства до роботи
в осінньо-зимовий період
Ю. Дьолог - перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії
В. Придиба - головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства
сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:
І. Мазур
- начальник фінансового управління райдержадміністрації
В. Клочков - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Б. Гачак
- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
0 . Шуп'яна - завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
1. Боровий - начальник Мостиської районної служби філії "Самбірське УЕГГ"
ПАТ "Львівгаз" (за згодою)
В. Калитенко - начальник Мостиського РЕМ (за згодою)
П. Гринишин - директор МКП "Житловик" (за згодою)
Я. Макар
- директор МКП "Водоканал" (за згодою)
В. Чернега
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
Б. Пелиньо
- головний лікар Мостиської КЦРЛ (за згодою)
Г. Букса
- начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л. В. Білик

